Діяльність місцевих організацій парламентських партій в Одеській області.
2018 рік
Основні висновки
1. За результатами місцевих виборів найбільшу кількість мандатів в Одеській міській і обласній радах
найбільшу кількість мандатів отримали Блок Петра Порошенка «Солідарність» (36) і Опозиційний блок
(35). У ВО «Батьківщина» 11 депутатів, Об’єднання «Самопоміч» - 5.
У районних радах та радах міст обласного значення лідерами за кількістю представників також є Блок
Петра Порошенка «Солідарність» (229) і Опозиційний блок (224).
Народний Фронт не висував окремі партійні списки на місцевих виборах 2015 року: його представники
йшли в складі Блоку Петра Порошенка Солідарність.
2. В Одеських міській та обласній радах керівні посади серед представників парламентських партій
обіймають депутати Блоку Петра Порошенка «Солідарність» (2) і ВО Батьківщина (1).
Найбільшу кількість керівних посад районних радах та радах міст обласного значення обіймають теж
представники Блоку Петра Порошенка «Солідарність» - 20 керівних посад. Майже однакову кількість
керівних посад у відповідних радах мають ВО «Батьківщина» і Опозиційний блок (9).
3. За результатами перших місцевих виборів в об’єднаних територіальних громадах Одеської області
найбільшу кількість представницьких мандатів отримали кандидати-самовисуванці. А серед
парламентських партій найбільше представників отримала партія ВО Батьківщина (103). Майже вдвічі
менше своїх представників у громадах мають Опозиційний блок (60) і Блок Петра Порошенка
«Солідарність» (57).
4. Найбільш активними в інформаційниму просторі є Блок Петра Порошенка «Солідарність»,
Опозиційний блок, ВО Батьківщина та Об’єднання «Самопоміч». В ЗМІ також найбільше представлені
представники Блоку Петра Порошенка «Солідарність», Опозиційного блоку, ВО Батьківщина і
Об’єднання «Самопоміч».
Всі партії, окрім Радикальної партії Олега Ляшка, розповсюджують партійні газети в Одеській області.
Народний Фронт, Радикальна партія Олега Ляшка і Об’єднання «Самопоміч» не використовують
зовнішню рекламу.
5. Окремі веб-сайти мають місцеві організації партій Блок Петра Порошенка «Солідарність», ВО
Батьківщина та Об’єднання «Самопоміч». Для інформування про діяльність Опозиційного блоку в
Одеській області використовується персональний веб-сайт народного депутата Миколи Скорика.
Інформація про сайти місцевих організацій Народного Фронту та Радикальної партії Олега Ляшка
відсутня.
6. Жодний веб-сайт місцевої організації партії не відповідає усім критеріям хороших практик. Так,
жоден сайт не містить форуми, блоги, інформацію про кількість членів та розмір внесків.

На всіх веб-сайтах місцевих організацій партій є інформація про керівництво та можливість онлайнзвернення.
Можливість залишити коментарі під публікаціями наявна на сайті Опозиційного блоку.
Інформація про історію партії має місце лише на сайтах ВО «Батьківщина» та Об’єднання «Самопоміч».
Інформація про фінансову звітність є лише у Блоку Петра Порошенка «Солідарність».
Інформація про ідеологію партії – лише на сайті Об’єднання «Самопоміч».
Контакти та адреси регіональних приймалень партій – є у Блоку Петра Порошенка «Солідарність», ВО
«Батьківщина» і Об’єднання «Самопоміч».
7. ФБ-сторінки мають обласні організації партій Блок Петра Порошенка «Солідарність», Народний
Фронт, Опозиційний блок, ВО Батьківщина та Об’єднання «Самопоміч».
Інформація про ФБ-сторінку Радикальної партії Олега Ляшка відсутня.
8. Найбільш активними по публікаціям у соціальній мережі Facebook є ВО Батьківщина (620 публікацій),
Опозиційний блок (611) і Об’єднання «Самопоміч» (436).
Кількість публікацій на партійних сторінках щодо позиції партій щодо загальнонаціональних питань
переважають кількість публікацій щодо проблем Одеської області.
9. У всіх районних центрах та містах обласного значення вдалося підтвердити роботу приймалень лише
у ВО Батьківщина.
Блок Петра Порошенка «Солідарність» не має приймалень у шести районних центрах області. У всіх
інших населених пунктах роботу партійних приймалень підтверджено.
Об’єднання «Самопоміч» має приймальні лише у 5 населених пунктах області. Роботу цих приймалень
також вдалося підтвердити у повній мірі .
Роботу семи приймалень Опозиційного блоку підтвердити не вдалося. У всіх інших районних центрах
та містах обласного значення роботу приймалень підтверджено.
У Народного Фронту вдалося підтвердити роботу лише у чотирьох районних центрах.
Роботу жодної приймальні Радикальної партії Олега Ляшка в Одеській області не підтверджено.

І. Аналіз активності парламентських партій в області
1. За результатами місцевих виборів 2015 року представництво в Одеській міській та обласній радах
отримали чотири парламентські партії – Блок Петра Порошенка «Солідарність» (36 депутатів),
Опозиційний блок (35), ВО Батьківщина (11) та Об’єднання «Самопоміч» (5). Натомість, не представлені
в міській та обласній радах Народний Фронт, який не приймав участі у місцевих виборах, та Радикальна
партія Олега Ляшка.
Керівні посади в радах займають два представники Блоку Петра Порошенка «Солідарність» (секретаря
міської ради та голови обласної ради) та один представник Батьківщини (заступник голови обласної
ради).
Представництво парламентських партій в Одеській обласній та міській радах
Назва партія

Представництво в
обласній раді

Представництво в
міській раді

Загалом

Кількість

Керівні
посади

Кількість

Керівні
посади

Кількість

Керівні
посади

БПП «Солідарність»

22

1

14

1

36

2

Народний Фронт

0

0

0

0

0

0

ВО «Батьківщина»

11

1

0

0

11

1

Самопоміч

0

0

5

0

5

0

Радикальна партія
Олега Ляшка

0

0

0

0

0

0

Опозиційний блок

23

0

12

0

35

0

В міських радах міст обласного значення та районних радах Одеської області не представлений лише
Народний Фронт, який не брав участі у місцевих виборах 2015 року. Найбільше представництво в цих
радах має Блок Петра Порошенка «Солідарність» (229 представників), а найменше – Об’єднання
«Самопоміч» (4 представники). Опозиційний блок отримав 224 представника, ВО Батьківщина – 158,
Радикальна партія Олега Ляшка – 35.
Також найбільшу кількість керівних посад обіймають представники Блоку Петра Порошенка
«Солідарність» - 20, ВО Батьківщини – 10, Опозиційного блоку – 9, Радикальної партії Олега Ляшка – 1.
Жоден представник Об’єднання «Самопоміч» не займає керівні посади у відповідних радах.
Представництво парламентських партій в міських радах міст обласного значення а районних радах
Одеської області
Назва партія

БПП «Солідарність»

Представництво в
міських радах (міст
обласного значення)

Представництво в
районних радах

Кількість

Керівні
посади

Кількість

Керівні
посади

65

5

164

15

Загалом

Кількість
229

Керівні
посади
20

Народний Фронт

0

0

0

0

0

0

ВО «Батьківщина»

17

0

141

10

158

10

Самопоміч

4

0

0

0

4

0

Радикальна партія
Олега Ляшка

3

0

32

1

35

1

Опозиційний блок

50

1

174

8

224

9

Варто відзначити, в районних радах Опозиційний блок має більшу кількість депутатів (174), аніж Блок
Петра Порошенка «Солідарність» (164), однак більшість керівних посад в цих радах все одно у
представників Блоку Петра Порошенка «Солідарність».
2. З 2015 року по жовтень 2017 року в Одеській області відбулися перші місцеві вибори у 25
територіальних громадах. Найбільшу кількість мандатів у вказаних громадах отримали кандидатисамовисуванці.
Серед парламентських партій найбільшу кількість депутатів отримала ВО Батьківщина – 103
представника. У Опозиційного блоку загалом 60 представників, Блока Петра Порошенка
«Солідарність» - 57.
Менше 10 представників у радах об’єднаних територіальних громад мають Об’єднання «Самопоміч»
(7), Народний Фронт (6) і Радикальна партія Олега Ляшка (4).
Кількість отриманих парламентськими партіями депутатських мандатів на перших місцевих
виборах до об’єднаних територіальних громад в Одеській області
Назва ОТГ

Загальна кількість представників
у громадах

БПП «Солідарність»

57

Народний Фронт

6

ВО «Батьківщина»

103

Самопоміч

7

Радикальна партія Олега Ляшка

4

Опозиційний блок

60

3. Всі партії, окрім Радикальної партії Олега Ляшка, видають партійні газети та розповсюджують їх через
громадські приймальні і активістів. Інформація про видання та розповсюдження партійної газети
Радикальної партії Олега Ляшка в Одеській області відсутня.

Місцеві організації партій Блок Петра Порошенка «Солідарність», Опозиційний блок та ВО Батьківщина
активно використовують зовнішню рекламу, розповсюджують свої агітаційні матеріали в агітаційних
наметах.
Одеські регіональні осередки партій Народний Фронт та Об’єднання «Самопоміч» не використовують
зовнішню рекламу. Інформація щодо використання зовнішньої реклами Радикальною партією Олега
Ляшка відсутня.
4. В інформаційному просторі (проведення прес-конференцій, відвідування телевізійних ефірів,
інтерв’ю друкованим та онлайн ЗМІ) Одеської області найбільш активними є місцеві організації Блоку
Петра Порошенка «Солідарність», Опозиційного блоку, ВО Батьківщина та Об’єднання «Самопоміч».
Інформація про активність у інформаційному просторі Одеської області представників Народного
Фронту та Радикальної партії Олега Ляшка інформація відсутня.

ІІ. Аналіз веб-сайтів парламентських партій
Сайти одеських організацій парламентських партій аналізувались на наявність наступних хороших
практик, тобто чи містять вони інтерактивні рубрики, історію партії, опис її ідеології, звітність партії
тощо.
Варто відзначити, що окремий сайт мають обласні організації Блоку Петра Порошенка «Солідарність»,
ВО Батьківщини та Об’єднання «Самопоміч». Інформація щодо діяльності Опозиційного блоку в
Одеській області розповсюджується через персональний сайт керівника обласної організації партії
народного депутата Миколи Скорика. Інформація про сайти обласних організацій Народного Фронту
та Радикальної партії Олега Ляшка відсутня.
Отже, нижче про окрему практику детальніше.


Чи є на сайті інтерактивні рубрики (форуми, блоги, опитування), можливість залишити
коментарі

В повній мірі вказані інструменти не мають місце на жодному сайті. Так, на всіх сайтах є лише
можливість відправити онлайн-звернення, а на сайті Блоку Петра Порошенка «Солідарність» є
опитування та Опозиційного блоку – можливість залишити коментарі.


Чи є інформація про історію партії

Така інформація є на сайтах Одеських обласних організацій ВО Батьківщина та Об’єднання
«Самопоміч». Варто зауважити, що минулого року у Об’єднання «Самопоміч» був відсутній такий
розділ.


Чи є на сайті інформація про кількість членів та розмір внесків

Інформація відсутня на всіх сайтах.


Чи є інформація про фінансову звітність (може бути і національний звіт, але головне, щоб
там була інформація в розрізі кожного регіонального осередку)

Така інформація є лише на сайті Блоку Петра Порошенка «Солідарність» - минулого року така
інформація була відсутня.


Чи є на сайті інформація про ідеологію та керівництво регіонального представництва
партії

В повній мірі інформація представлена на сайті жодної місцевої організації партії Об’єднання
«Самопоміч» (минулого року інформація про ідеологію була відсутня). На сайтах ВО Батьківщина,
Блоку Петра Порошенка «Солідарність», Опозиційного блоку є інформація лише про керівництво.


Чи є на сайті інформація про ключові рішення прийняті на з’їздах партії

Інформація відсутня на всіх сайтах.


Контакти і адреси регіональних офісів (приймалень партій)

На сайтах Блоку Петра Порошенка «Солідарність», ВО Батьківщина та Об’єднання «Самопоміч» є повна
інформація, тоді як у Опозиційного блоку - лише інформація про приймальню обласної організації
партії.
Сайт жодної місцевої організації партії не відповідає в повній мірі всім хорошим практикам.

ІІІ. Аналіз контенту ФБ-сторінок парламентських партій1
1. Аналіз контенту сторінок у соціальній мережі Facebook місцевих організацій парламентських партій
здійснювався за тими ж критеріями, що й аналіз контенту веб-сайтів.
Отже, серед організацій парламентських партій ВО Батьківщина, Об’єднання «Самопоміч»,
Опозиційний блок, Блок Петра Порошенка «Солідарність» та Народний фронт мають сторінки у
Facebook. У обласної організації Радикальної партії Олега Ляшка відсутня сторінка у соцмережі.
Якщо говорити про лідера за кількістю публікацій, то це – ВО Батьківщина, в якої загальна кількість
публікацій становить 620. У Опозиційного блоку – 611 публікацій, Об’єднання «Самопоміч» - 436, «БПП
«Солідарність» - 27, «Народний фронт» - 24. Незначна кількість публікацій у «БПП «Солідарність» може
бути обґрунтована тим, що сторінка обласної організації була створена наприкінці березня 2018 року,
а до цього часу інформування відбувалося на сторінці «Моя Одеса».
Нижче пропонуємо розглянути які саме публікації одеських осередків парламентських партій
набирають найбільше вподобань («лайків»), коментарів, поширень («репостів»).
Батьківщина
Найбільшу кількість «лайків» (292) і коментарів (35) зібрала публікація з привітанням народної
депутатки Олександри Кужель з днем народження.
Найбільше ж поширювали підписники Одеської обласної організації «Батьківщини» публікацію щодо
рішення Цебриківської селищної виборчої комісії призначити повторні вибори.
Блок Петра Порошенка «Солідарність
На сторінці партії станом на 5 липня 2018 року була не висока активність, тому найбільша кількість
вподобань публікацій складає 11 – щодо публікації стосовно акції активісті партії в Одесі,
Чорноморську та Біляївці до Міжнародного дня матері.
Що стосується коментарів та репостів, то жодна публікація не набрала більше 2 за цими показниками.
Народний фронт
Підписники партійної сторінки найбільше вподобань (7) поставили під публікацією про зустріч партійця
Олександра Остапенка з жителями Балтського району. Проте ніхто не коментував жодної публікації і
лише кілька публікацій були перепощені по одному разу.
1

За січень-липень 2018 року.

Опозиційний блок
У «Опозиційного блоку» найбільше вподобань (195) і коментарів (21) набрав прямий ефір під час
урочистостей 9 травня на Алеї Слави в Одесі.
Поширень набрала інша публікація на ту ж тему – відео-привітання «День Перемоги. Пам’ятаємо.
Гордимось».
Об’єднання «Самопоміч»
Найбільше вподобань (204) набрала публікація про те, що СБУ відкрила кримінальне провадження
проти Одеської міської ради. Натомість найбільше коментарів (19) набрала публікація про вибори
голови обласної організації партії.
Репостили (56) ж підписники найчастіше публікацію про те, що НАБУ зацікавилось відомостями, які
зазначені в розслідуванні партії щодо Одеської міської ради.
Узагальнюючи, ВО Батьківщина набирає найбільшу кількість «вподобань» завдяки публікаціям із
привітаннями своїх соратників, у той момент, коли Об'єднання «Самопоміч» активно отримує
підтримку на публікаціях щодо активних кроків на шляху вирішення проблемних питань та по роботі з
виборцями. У Блоку Петра Порошенка «Солідарність» прихильність дописувачів мають публікації з
інформуванням щодо проведених акцій та флеш-мобів, а «Опозиційний блок» отримує найбільшу
кількість «вподобань» на публікаціях із привітаннями, а «Народний фронт» у «вподобаннях»
спирається на загальнонаціональні питання.
2. Переважна більшість публікацій на сторінках парламентських партій стосується позиції партії щодо
загальнонаціональних питань або участі представників політичної сили в різноманітних заходах, акціях,
флеш-мобах та відвідуванні змагань.
Аналіз контенту сторінок дає нам наступну картину:
ВО Батьківщина: інформація щодо загальнонаціональних питань – 55%, інформація щодо проблем
Одещини – 10%, інформація про ефіри та інтерв’ю – 11%, привітання – 8%, інформація про участь
партійців, депутатів у різних урочистих та публічних заходах (благодійна і просвітницька діяльність,
флеш-моби, публічні акції, майстер-класи тощо) – 15%, інформація про роботу з виборцями – 1%;
Об’єднання «Самопоміч»: інформація щодо загальнонаціональних питань – 25%, інформація щодо
проблем Одещини – 40%, інформація про ефіри та інтерв’ю – 15%, привітання – 2%, інформація про
участь партійців, депутатів у різних урочистих та публічних заходах (благодійна і просвітницька
діяльність, флеш-моби, публічні акції, майстер-класи тощо) – 12%, інформація про роботу з виборцями
– 6%;
Блок Петра Порошенка «Солідарність»: інформація щодо загальнонаціональних питань – 36%,
інформація щодо проблем Одещини – 26%, привітання – 4%, інформація про участь партійців, депутатів
у різних урочистих та публічних заходах (благодійна і просвітницька діяльність, флеш-моби, публічні
акції, майстер-класи тощо) – 34%;
Опозиційний блок: інформація щодо загальнонаціональних питань – 31%, інформація щодо проблем
Одещини – 25%, інфрормація про ефіри та інтерв’ю – 8%, інформація про участь партійців, депутатів у
різних урочистих та публічних заходах (благодійна і просвітницька діяльність, флеш-моби, публічні
акції, майстер-класи тощо) – 17%, привітання – 10%, інформація про роботу з виборцями – 9%;
Народний фронт: інформація щодо загальнонаціональних питань – 84%, інформація щодо проблем
Одещини – 4%, інформація про ефіри та інтерв’ю – 8%, інформація про роботу з виборцями – 4%;

IV. Аналіз партійної мережі парламентських партій
1. Роботу приймалень Народного Фронту вдалося підтвердити лише Кодимі, Окнах, Роздільній та
Саврані.
2. Блок Петра Порошенка «Солідарність» не має приймалень у Болградському, Іванівському,
Кодимському, Миколаївському, Овідіопольському і Саратському районах. В інших районах та містах
обласного значення приймальні партії працюють.
3. Роботу приймалень Опозиційного блоку вдалося підтвердити у Балтському, Болградському,
Лиманському, Іванівському, Ізмаїльському та Ренійському районах, а також в місті Одесі. Проте в Одесі
не вдалося підтвердити роботу приймальні обласної організації партії.
4. ВО Батьківщина заявила про наявність приймалень у всіх районних центрах та містах обласного
значення. Роботу приймалень партії у всіх районах і містах обласного значення підтвердити вдалося.
5. Радикальною партією Олега Ляшка також заявлено роботу всіх 30 приймалень в Одеській області,
однак роботу жодної приймальні не вдалося підтвердити.
6. Об’єднанням «Самопоміч» заявлено п’ять партійних приймалень в Одесі, Кілії, Подільську,
Татарбунарах та Чорноморську, роботу яких підтвердити вдалося.

За коментарями звертайтеся:
Ім’я та прізвище, Громадський консультант ОПОРИ в Одеській області
тел.: 097 631 62 85
e-mail: igorlugas@gmail.com
Моніторинг парламенту | Веб-сайт | Фейсбук | Твіттер
(#рада8; #rada8; #opora; #опора)
Довідково: У 2017 році у 13 областях України Громадянська мережа ОПОРА реалізує інформаційнопросвітницький та моніторинговий проект, який здійснюється у рамках Програми USAID «РАДА:
підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво», що виконується Фондом
Східна Європа. Проект спрямований на залучення громадян до парламентського процесу, підвищення їх
поінформованості про діяльність Верховної Ради України, парламентських партій на народних депутатів
України. Відбір депутатів для моніторингу відбувався за критеріями пропорційного представництва всіх
парламентських сил, гендерного аспекту, попередніх показників активності в окрузі.

